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Samenvatting effectmeting Verander mee (Lef’L 

Up! en bewustwordingsprogramma) 

 
Inleiding 

Om inzicht te krijgen in het bereik, de tevredenheid en het effect van de activiteiten binnen 

Verander mee is vanaf 2018 tot en met heden voortdurend data verzameld. Deze data hebben 

geresulteerd in meerdere rapportages, waarvan hieronder een samenvatting is opgenomen.  

 

Verslag van activiteiten en resultaten 

Het bereik van de projectactiviteiten 

We willen inzicht krijgen in de mate waarin we met onze projectactiviteiten daadwerkelijk de drie 

Noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe bereiken. Op basis van deze informatie 

kunnen we gericht acties ondernemen richting regio’s en/of organisaties waar weinig tot geen 

deelnemers vandaan komen en bieden we sturingsinformatie aan betrokken werkgevers.  

 

De projectactiviteiten zijn opgedeeld in: 

● Het Lef’L Up! schakelprogramma voor medewerkers (pilot A) 

● Het Lef’L Up! schakelprogramma voor leidinggevenden (pilot B) 

● Activiteiten uit de uitvoering van de communicatie en bewustwordingscampagne 

 

Per projectactiviteit is de volgende informatie verzameld:  

1. In welke mate deelnemers verspreid zijn over de drie Noordelijke provincies 

2. In welke mate deelnemers verspreid zijn over verschillende organisaties (werkgevers) 

3. In welke mate de organisaties (werkgevers) verdeeld zijn over de drie Noordelijke 

provincies 

 

Hieronder worden de totalen over de projectperiode besproken.  

 

Spreiding over de Noordelijke provincies 

 

 

Pilot A Pilot B Comm. & bewustwording 

 

Het cirkeldiagram van pilot A laat een gelijkmatige verdeling van deelnemers over Groningen, 

Friesland en Drenthe zien. Zoals het grote groene vlak al laat zien hebben we van een groot deel 

van de deelnemers geen informatie over de provincie waarin ze woonachtig zijn kunnen verkrijgen. 

Ditzelfde geldt voor een groot deel van de deelnemers uit pilot B. Alleen een aantal deelnemers 

woonachtig in Drenthe hebben deze informatie wel kenbaar gemaakt. Het cirkeldiagram over de 

communicatie en bewustwordingsactiviteiten laat meer diversiteit zien voor wat betreft de 

spreiding van de woonplaats van deelnemers over de Noordelijke provincies. Binnen de 

communicatie- en bewustwordingscampagne heb je dan ook te maken met een hogere kwantiteit 

van activiteiten, waarbinnen een grotere capaciteit is aan deelnemers. Zowel binnen de pilots als 

binnen de communicatie en bewustwordingscampagne is naast locaties in Groningen actief gezocht 
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naar locaties in Friesland en Drenthe. In dergelijke gevallen bleek een belangrijk deel van de 

deelnemers toch weer afkomstig te zijn uit Groningen. Dit maakt dat de inzet om activiteiten actief 

in Friesland of Drenthe te organiseren, niet automatisch heeft geleid tot meer deelname van 

medewerkers woonachtig in die provincies.  

 

Spreiding over verschillende organisaties 

 

 

Pilot A Pilot B 

 

Comm. & bewustwording 

 

De spreiding van deelnemers over verschillende organisaties laat een groot aantal actieve 

organisaties zien. Binnen de pilots zijn een aantal organisaties te onderscheiden die grotere 

hoeveelheden deelnemers hebben laten instromen. Er is ook een mooie diversiteit aan sectoren te 

zien  (zorg, onderwijs, overheid, rijksoverheid, dienstverlening, financiële dienstverlening etc.). 
1

MKB heeft geen deelnemers laten instromen binnen de pilots. Zij waren wel in enige mate (34 

deelnemers in totaal) aanwezig bij activiteiten uit de communicatie en bewustwordingscampagne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 I.v.m. privacy zijn hier de namen van de organisaties niet zichtbaar 
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Spreiding van de organisaties (werkgevers) over de Noordelijke provincies 

 

 

De cirkeldiagrammen, waarin de spreiding van de deelnemende organisaties over de drie 

noordelijke provincies zichtbaar wordt, bieden met name voor de pilot A en B een mooie aanvulling 

op de informatie over de spreiding van de woonplaats van deelnemers over de provincies. Nu is 

duidelijk te zien dat zowel voor pilot A als B de meeste deelnemers werkzaam zijn bij organisaties 

gelegen in de provincie Groningen. Binnen pilot A nemen Friesland en Drenthe een gelijk deel voor 

hun rekening en binnen pilot B zie je dat Drenthe wat achter blijft. De meeste deelnemers aan de 

communicatie- en bewustwordingsactiviteiten zijn werkzaam in Groningen. Friesland en Drenthe 

nemen nog een substantieel deel voor hun rekening en er was zelfs deelname vanuit de provincie 

Overijssel. Evenals bij de spreiding van de deelnemers over de Noordelijke provincies wordt ook 

hier bevestigd dat een belangrijk deel van de deelnemers in Groningen woont of werkzaam is. De 

inzet om activiteiten actief in Friesland of Drenthe te organiseren, heeft niet automatisch geleid tot 

meer deelname van medewerkers woonachtig of werkzaam in die provincies.  

 

De tevredenheid over de projectactiviteiten 

Teneinde de projectactiviteiten doorlopend te kunnen doorontwikkelen en aanpassen aan de 

wensen van de doelgroep en hun werkgevers, zijn we gebaat bij een beeld van de ervaringen van 

deelnemers en werkgevers. Na afloop van iedere projectactiviteit zijn de deelnemers schriftelijk 

bevraagd over hun ervaringen en wensen voor het vervolg.  

 

Ervaringen van deelnemers 

De projectactiviteiten zijn opgedeeld in: 

● Het Lef’L Up! schakelprogramma voor medewerkers (pilot A) 

● Het Lef’L Up! training voor leidinggevenden (pilot B) 

● Activiteiten uit de uitvoering van de communicatie en bewustwordingscampagne 

 

Per project activiteit zijn aan de deelnemers achteraf schriftelijk de volgende vragen gesteld:  

1. Welk eindcijfer aan de activiteit wordt gegeven; 

2. Hoe alle afzonderlijke elementen binnen de activiteit beoordeeld worden (tips en tops); 

3. Waar de persoon nog behoefte aan heeft; 

4. Wat de eerste vervolgstap van de persoon in kwestie is. 
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Het Lef’L Up! schakelprogramma voor medewerkers (pilot A) 

Startdatum Februari 
2018 

September 
2018 

Januari 
2019 

Maart  
2019 

September 
2019 

Totaal 
gemiddeld 

Tevredenheid 
gemiddeld 

8,4 8,4 8,07 9,2 8,5 8,5 

Hoogste cijfer niet 
gemeten 

9 9 10 9 9,3 

Laagste cijfer niet 
gemeten 

8 7 8 8  7,8 

 

De tevredenheidscijfers over pilot A zijn zeer positief. Er is geen cijfer lager dan een 7 gegeven. 

Alle overige input uit de evaluaties is voor zover mogelijk direct door de trainers meegenomen in 

de doorontwikkeling van het schakelprogramma. Hierdoor staat er nu aan het eind van de 

projectperiode van de ESF subsidie een programma wat kwalitatief zeer goed in elkaar steekt, goed 

aansluit op de wensen en behoeften van de deelnemers, wat zich vervolgens vertaald in positieve 

tevredenheidscijfers.  

 

Het Lef’L Up! schakelprogramma voor leidinggevenden (pilot B) 

Datum mei 2018 juli 2018 Sept 2018 Totaal gemiddeld 

Tevredenheid  niet gemeten 7,4 8 7,7 

Hoogste cijfer niet gemeten 8 8 8 

Laagste cijfer niet gemeten 7 8 7,5 

 

Ook de gemeten  tevredenheidscijfers van de activiteiten binnen pilot B zijn erg positief. 
2

Ontvangen feedback binnen de evaluaties is meegenomen in vervolgactiviteiten. In dit specifieke 

geval is feedback ook gebruikt bij de totstandkoming van nieuwe activiteiten voor leidinggevenden.  

 

Activiteiten uit de uitvoering van de communicatie en bewustwordingscampagne 

Datum maart 
‘18 

mei 
‘18 

Mei 
’18 

juni  
‘18 

okt  
‘18 

okt  
‘18 

jan  
‘19 

Tevredenheid 
gemiddeld 

7,9 7,3 7,8 7,6 8,2 7,6 8,1 

Hoog 10 8 8,5 9 10 9 10 

Laag 5 5,5 7,5 5,7 5 6 5 

 
 
 
  

2 De betrokkenheid van leidinggevenden bij pilot A is niet in een tevredenheidscijfer uitgedrukt. De 
tevredenheid van de activiteiten voor leidinggevenden die zijn opgenomen in de communicatie en 
bewustwordingscampagne zijn opgenomen in de cijfers van de communicatie en 
bewustwordingscampagne.  
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Vervolg tabel: Activiteiten uit de uitvoering van de communicatie en bewustwordingscampagne 
Datum jan 

‘19 
febr  
‘19 

febr  
‘19 

mrt  
‘19 

mei  
‘19 

mei  
‘19 

juni  
‘19 

sept 
‘19 

sept 
‘19 

okt 
‘19 

okt 
‘19 

okt 
‘19 

nov 
‘19 

Totaal 
gemid- 
deld 

Tevredenheid 
gemiddeld 

8,1 Lwn: 
7,0 
Gro:  
7,7 

7,4 8,6 8,3 8,1 7,7 8,7 8,3 9 9 8,6 7,6 8 

Hoog 10 Lwn:  
10 
Gro:  
9 

8 10 9 9 8 10 9 8,2 8 10 9 9,2 

Laag 5 Lwn:  
3 
Gro: 
 5 

5 7 8 8 7 7 8 7 7 7 5 6,3 

5 



 
Dit project is mede mogelijk gemaakt door het Europees Sociaal Fonds 

 
Een 8 is een heel mooi gemiddeld tevredenheidscijfer over al deze activiteiten. Per activiteit zijn er 

soms flinke verschillen te zien tussen het hoogste gegeven cijfer en het laagste cijfer. De verklaring 

hiervoor hebben we veelal uit de toelichtingen in de evaluatieformulieren kunnen halen. In veel 

gevallen had dit te maken met het hebben van een andere verwachting over de inhoud van de 

bijeenkomst.  

 

De effectiviteit van de projectactiviteiten 

Teneinde te kunnen vaststellen of met de projectactiviteiten ook daadwerkelijk de 

projectdoelstellingen behaald zijn, hebben we gedurende de projectperiode op drie momenten de 

beleefde effecten van de activiteiten door deelnemers gemeten. Dit waren specifieke (effect)- 

metingen, gericht op het onderzoeken van de effecten van de activiteiten. De eerste meting vond 

plaats in Q4 2018 en betrof de populatie deelnemers van 1 december 2017 tot 1 juli 2018. De 

tweede meting vond plaats in Q2 2019 en betrof de populatie deelnemers van 1 juli 2018 tot en 

met 31 december 2018. De derde meting vond plaats in Q4 2019 en betrof de populatie 

deelnemers van 1 januari 2019 tot en met 31 juli 2019. Een vierde effectmeting zal in Q2 2020 

worden uitgezet over de populatie deelnemers van 1 september 2019 tot en met 30 november 

2019. Na de eerste meting in Q4 2018, waarin we de deelnemers aan pilot A, pilot B en de 

bewustwordingsactiviteiten als geheel hebben bevraagd is besloten om deze groepen in een 

volgende meting te splitsen. Hiermee verwachten we een beter beeld te krijgen van mogelijke 

verschillen in impact van de pilots en de bewustwordingsactiviteiten.  

 

Tijdens de effectmetingen hebben we een beeld proberen te vormen over:  

1. Het gevoel van urgentie ten aanzien van persoonlijke ontwikkeling voor en na de activiteit 

waaraan ze hebben deelgenomen; 

2. De mate waarin zij voor en na de activiteit het gevoel hebben deze persoonlijke 

ontwikkeling zelf vorm te kunnen geven; 

3. Welke vervolgstappen hij of zij genomen heeft: 

a. Gesprek met leidinggevende over de loopbaan 

b. Bezoek loopbaanadviseur/opleidingsadviseur 

c. Vervolgopleiding en zo ja, welke 

d. Andere functie/baan 

e. Overig, namelijk 

f. Of ze een vervolgstap overwegen, zo ja welke en waar dat vanaf hangt 

g. Geen vervolgstap en waarom 

 

Het gevoel van urgentie ten aanzien van persoonlijke ontwikkeling  

In verband met het splitsen van de onderzoekspopulatie na de eerste meting zijn hieronder de 

uitkomsten van de eerste meting in 1 tabel te zien en daaronder de totaal uitkomsten van de 

tweede en derde meting gebundeld per onderzoekspopulatie (Lef’L Up=pilot A en bewustwording). 
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Wat opvalt in deze tabellen is dat er geen enorme in het oog springende bewegingen te zien zijn. 

Zowel binnen Lef’L Up! als binnen bewustwording is het grootste deel van de populatie al enigszins 

tot in hoge mate bewust van de urgentie tot ontwikkeling. Na afloop van de activiteit zie je kleine 

verschillen in de categorieën ontstaan die voor een belangrijk deel betekenen dat respondenten in 

hun mate van bewustzijn van links naar rechts in de tabel opschuiven. In de tabel over Lef’L Up! 

zie je een afwijking daarvan. Daar is iemand geweest, die door een verandering in mindset een 

aantal dingen anders is gaan doen, waardoor deze persoon heel goed en tevreden verder kon 

functioneren op de huidige plek. Ook in de tabel bewustwording zie je dat er blijkbaar 

mechanismen spelen, waardoor mensen het gevoel krijgen dat de hoge mate van urgentie die ze 

voelden enigszins gerelativeerd wordt.  

 

Bovengenoemde uitkomsten zijn wellicht debet aan het feit dat deelname aan de activiteiten 

vrijwillig is en dus vooral de mensen die al enigszins actief zijn in hun loopbaanoriëntatie 

deelnemen.  
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Het gevoel de persoonlijke ontwikkeling zelf vorm te kunnen geven 

 

 

 

 

In verband met het splitsen van de onderzoekspopulatie na de eerste meting zijn hierboven de 

uitkomsten van de eerste meting in 1 tabel te zien en daaronder de totaal uitkomsten van de 

tweede en derde meting gebundeld per onderzoekspopulatie (Lef’L Up=pilot A en bewustwording). 

 

De impact van de activiteiten op het gevoel de persoonlijke ontwikkeling zelf vorm te kunnen 

geven is volgens deze tabellen groter dan de impact op de urgentie ten aanzien van persoonlijke 

ontwikkeling. Dit mag een positieve conclusie zijn. Respondenten hebben meer houvast gekregen 

ten aanzien van de ontwikkelmogelijkheden en hun eigen rol daarbinnen. Daarnaast laat de 

realiteit op de arbeidsmarkt zien dat de impact van digitalisering er wel degelijk is, maar dat 

massale ontslagen in veel sectoren (detailhandel is hier overigens een uitzondering op, maar die 

sector hebben we bij onze activiteiten niet tot nauwelijks mogen verwelkomen) nog uitblijven. 

Focus blijven houden op het stimuleren van regie nemen op je loopbaan lijkt een goede insteek 

voor de toekomst, waarbij het prettig is om te weten dat er ook nog tijd is om je te ontwikkelen 

naar nieuw perspectief. Ook zie je in de tabellen dat de impact van de pilot A op het gevoel invloed 

te hebben op de eigen ontwikkeling groter is dan de impact van de bewustwordingsactiviteiten. Dit 

verschil is te verklaren door de veel grotere intensiteit van de pilot ten opzichte van de individuele 

bewustwordingsactiviteiten. Deelnemers werken binnen de pilot A actief aan hun eigen specifieke 

loopbaanvraag.  

 

Vervolgstappen pilot A en bewustwording 

In de cirkeldiagrammen hieronder zijn de resultaten opgenomen van de vragen die zijn gesteld 

over genomen vervolgstappen na het deelnemen aan een activiteit, te weten Lef’L Up! (pilot A) en 

de activiteiten uit het bewustwordingsprogramma. In verband met het splitsen van de 

onderzoekspopulatie na de eerste meting zijn hieronder de uitkomsten van de eerste meting in 1 

cirkeldiagram te zien en daaronder de totaal uitkomsten van de tweede en derde meting gebundeld 
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per onderzoekspopulatie (Lef’L Up=pilot A en bewustwording). De respondenten hadden de 

mogelijkheid om meerdere opties te selecteren. 

 

 

 

 

 

 

In de onderste twee cirkeldiagrammen is te zien dat na het volgen van de pilot A (Lef’L Up!) een 

groter percentage respondenten vervolgens gesprekken heeft gevoerd met leidinggevende en/of 

loopbaan-/HR adviseurs. Dit ten opzichte van de percentages bij de deelnemers aan het 

bewustwordingsprogramma. Het percentage respondenten dat inmiddels een andere baan heeft 

loopt uiteen van 8,8% in de eerste meting tot 14,2%-16,4% in de tweede en derde meting. Of 

deze stijging een gevolg is van een hoger niveau van bewustzijn wat ontstaan is gedurende 

projectperiode en mogelijk beïnvloed door de activiteiten van het project zou nader onderzocht 

kunnen worden. Tijdens de verschillende metingen geven 15,8% tot 19,7% van de respondenten 

aan een opleiding te volgen en te hebben gevolgd na afloop van een activiteit. In het cirkeldiagram 

hieronder hebben we de uitkomsten uit alle metingen voor alle respondenten samen genomen.  
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In dit totaaloverzicht lijken de verschillende te nemen vervolgstappen redelijk gelijk verdeeld. Er is 

ook nog een substantieel percentage van de deelnemers die geen vervolgstap overweegt (19,7%). 

De informatie over de genomen vervolgstappen is interessant. Echter, we kunnen hieraan geen 

conclusies verbinden over de impact van de activiteiten op de gemaakte keuzes. Daarnaast hebben 

we geen informatie over de aard van bijvoorbeeld de nieuwe functies en de aard van de gevolgde 

opleidingen. Leiden deze inderdaad naar nieuw perspectief? Zijn respondenten gaan werken in een 

andere sector met meer perspectief? Op een hoger niveau wellicht? Is de gevolgde opleiding een 

hoger niveau dan eerder gevolgde opleidingen en welke waarde biedt de opleiding daar waar het 

gaat over het behouden van perspectief in een veranderende arbeidsmarkt? Om alsnog antwoord 

te krijgen op deze vragen is een nieuwe vragenlijst ontwikkeld, waarbij meer in detail wordt 

ingegaan op de keuze voor en de aard van de vervolgstap. Deze vragenlijst wordt verstuurd aan 

dezelfde verzendlijst (voormalig deelnemers) als de metingen hierboven. We hopen de resultaten 

van deze enquête in Q2 2020 te kunnen interpreteren.  

 

Daarnaast zijn er in de effectmeting door de respondenten meerdere open vragen ingevuld en 

toelichtingen gegeven op hun antwoorden. Dit heeft een enorme hoeveelheid informatie 

opgeleverd. De grote lijnen hieruit bieden input voor de doorontwikkeling van het programma in 

2020 en verder.  

 

Vervolgstappen pilot B 

Aan de leidinggevenden die hebben deelgenomen aan de opleidingsactiviteiten hebben we 

gevraagd in hoeverre ze voor en na de activiteit het gevoel hadden persoonlijke ontwikkeling 

bespreekbaar te kunnen maken richting hun medewerkers. En in hoeverre ze voor en na de 

activiteit het gevoel hadden hun medewerkers te kunnen begeleiden bij hun ontwikkeling. In de 

tabellen hieronder zijn de uitkomsten van deze vragen te zien.  
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Persoonlijke ontwikkeling bespreekbaar maken Medewerkers kunnen begeleiden 

Blauw is vooraf, rood is achteraf 

 

In de eerste tabel zien we dat een aantal respondenten na afloop meer het gevoel hadden 

persoonlijke ontwikkeling bespreekbaar te kunnen maken richting de medewerkers. Ook zien we 

hier een bijzondere verschuiving naar beneden. Dit betreft een deelnemer met een sterk afwijkend 

ervaringsniveau dan de andere deelnemers aan de training. De aanleiding hiervoor hebben uit de 

toelichting op kunnen maken.  

 

Bij de mate waarin leidinggevenden het gevoel hebben hun medewerkers te kunnen begeleiden 

zien we na afloop een piek ontstaan bij de categorie ‘in hoge mate’. Daarentegen zien we een 

kleine daling bij ‘in zeer hoge mate’. Het is ons niet duidelijk geworden waar deze daling door is 

veroorzaakt.  

 

Op de vraag“Overweeg je nog vervolgstappen die ten goede komen aan jouw rol als 

leidinggevende daar waar het gaat om de ontwikkeling van jouw medewerkers?”,heeft 62,5% van 

de respondenten ‘Ja’ en 37,5% ‘Nee’ geantwoord. 

 

De resultaten voor leidinggevenden kunnen we als ‘kleine succesjes’ betitelen. Het blijft zoeken 

naar het vinden en aanbieden van de juiste interventie voor deze leidinggevenden die een zo 

belangrijke invloed hebben op de ontwikkeling van de doelgroep. De persoonlijke gesprekken die 

met leidinggevenden zijn gevoerd tijdens de drie sessies parallel aan pilot A (kick off, evaluatie en 

eindevaluatie) zijn zeer waardevol geweest. Leidinggevenden vonden daar de ruimte om vragen te 

stellen en ervaringen uit te wisselen en wij konden van daaruit ideeën opdoen voor mogelijke 

vervolgactiviteiten. Een 1-daagse training voor leidinggevenden staat gepland voor de eerste helft 

van 2020. 
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Conclusie en vervolg 
De uitkomsten van alle activiteiten in het monitoringsplan bieden een mooi pallet aan informatie, 

waarmee we globaal een beeld hebben gekregen van het bereik, de kwaliteit en de effecten van de 

activiteiten uit het project. De uitkomsten van de meting van het bereik biedt nog veel ruimte om 

binnen Drenthe en Friesland meer deelnemers te enthousiasmeren.  

 

Met de uitkomsten over de kwaliteit van onze activiteiten zijn we erg tevreden en we blijven erop 

alert om deze kwaliteit op niveau te houden. Communicatie, de kwaliteit van de 

trainers/workshopbegeleiders en de aansluiting van de inhoud op de behoeften van de deelnemers 

blijven hierbij belangrijk. In de komende periode gaan we nog steviger toetsen of de mensen die 

zich aanmelden ook daadwerkelijk tot de doelgroep van de betreffende workshop behoren. Dit om 

een qua vraagstuk en niveau homogene groep te borgen.  

 

De metingen van de effecten van onze activiteiten laten kleine successen zien. Daarbij signaleren 

we eveneens dat dit een erg globaal beeld schetst en dat we behoefte hebben aan meer 

detailinformatie over de daadwerkelijke impact van de activiteiten op de projectdoelstellingen. We 

verwachten dat de tweede meting over de reeds benaderde respondenten daar meer duidelijkheid 

over geeft en als dat zo is, zullen we de vragen in de oorspronkelijke effectmeting hierop 

aanpassen. De uitkomsten van de tweede meting zal ongetwijfeld weer interessante informatie 

bieden op basis waarvan we de inhoud van ons aanbod verder kunnen aanscherpen.  
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